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Efni: Viðauki við umsögn um frumvarp um breytingu á samkeppnislögum

Í tilefni af umsögn Samkeppniseftirlitsins (SKE) við frumvarp um breytingu á samkeppnislögum vilja 
Samtök atvinnulífsins og Viðskiptaráð Íslands (hér eftir samtökin) koma athugasemdum á framfæri í 
þessum sameiginlega viðauka við umsagnir sínar dags. 4. maí 2020.

Helstu atriði sem samtökin vilja koma á framfæri:

1. Breyting á undanþágu frá bannákvæðum samkeppnislaga fela ekki í sér að fyrirtæki geti ekki 
nýtt sér úrræðið

2. Öll rök hníga að því að afnema heimild til íhlutunar án brots
3. Of íþyngjandi samrunaákvæði vinna gegn hagsmunum atvinnulífs og neytenda

Þörf á skilvirku samkeppniseftirliti
Skilvirkt samkeppniseftirlit er mikilvægt til að tryggja skjóta meðferð samkeppnismála. Ef 
samkeppnislögin eiga að ná markmiði sínu, sem er að tryggja hagkvæma nýtingu framleiðsluþátta með 
eflingu virkrar samkeppni, þá er brýnasta verkefni löggjafans að búa svo um að Samkeppniseftirlitið 
geti lokið rannsóknum og athugunum og tekið ákvarðanir í málum sem varða bannreglur laganna á 
sem skilvirkastan máta. Í umsögn sinni fjallar Samkeppniseftirlitið um mikilvægi þess að samkeppnislög 
séu öflug og eftirlit með þeim sé skilvirkt en mótmælir á sama tíma þeim breytingum í frumvarpinu 
sem miða að því að auka skilvirkni. Samtökin taka undir mikilvægi þess að samkeppnislög séu öflug og 
árétta að öflug samkeppnislög hljóti að vera bæði í senn einföld og skilvirk.

1. Undanþágur frá bannákvæðum
Frumvarpið leggur til breytingu á heimild til undanþágu frá ákvæðum 10. og 12. gr. laganna, sem leggja 
bann við ólögmætu samráði fyrirtækja og samkeppnishömlum samtaka fyrirtækja. Með breytingunni 
verður horfið frá því fyrirkomulagi að Samkeppniseftirlitið sé leyfisveitingaraðili og lagt til að eftirlitið 
taki á móti tilkynningum um samstarf fyrirtækja og hafi eftirlit með því, eftir sem áður. Breytingin færir 
framkvæmdina til samræmis við það sem almennt tíðkast í nágrannalöndum Íslands, auk þess sem hún 
eykur skilvirkni, en málsmeðferð samkeppnismála getur reynst mjög tímafrek.

Í umsögn sinni fjallar SKE um afnám þessara undanþága og varar við því að við ríkjandi 
efnahagsaðstæður kunni það að gera fyrirtækjum erfiðara fyrir við að leita lausna á erfiðleikum sínum. 
Eftirlitið tekur fram að þessum undanþágum hafi verið beitt talsvert í kjölfar bankahrunsins, m.a. til



þess að skapa grundvöll fyrir samræmdar aðgerðir vegna skuldavanda heimilanna og ef frumvarpið 
yrði að lögum verði þetta úrræði ekki lengur til staðar fyrir íslensk fyrirtæki. Þá segir í umsögninni „að 
þessu leyti fela íslensku samkeppnislögin ísé r skilvirkt úrræði sem auðvelt er að laga aðstæðum íhverju  
tilviki fyrir sig".

Það er mikilvægt að árétta að það leyfisveitingafyrirkomulag sem nú er í gildi hefur ekki verið skilvirkt. 
Málsmeðferðartími undanþága hefur verið mislangur, allt frá nokkrum mánuðum upp í tvö ár. Langur 
málsmeðferðartími í þessum málum hefur letjandi áhrif á fyrirtæki til þess að sækjast eftir samstarfi, 
en slík niðurstaða getur komið í veg fyrir þann ábata sem kann að vera af mögulegu samstarfi fyrirtækja, 
neytendum til taps.

Þá er einnig fjarri lagi að úrræðið verði ekki lengur til staðar fyrir íslensk fyrirtæki verði frumvarpið að 
lögum. Fyrirtæki munu enn geta nýtt sér undanþágurnar. Þau munu hins vegar ekki þurfa að bíða eftir 
sérstöku leyfi frá eftirlitinu, heldur meta sjálf hvort að samstarf þeirra samræmist undanþágunum. Við 
það mat njóta þau leiðbeininga frá eftirlitinu. Slíkar leiðbeiningar voru gefnar út þegar framkvæmdinni 
var breytt í Evrópu árið 2003 og hefur úrræðið reynst vel þar. Því er ljóst að skilyrði undanþága frá 
ákvæðum 10 -  12. gr. verða enn til staðar, eini munurinn er að fyrirtæki meta sjálf hvort skilyrðin séu 
uppfyllt og sæta eftirliti Samkeppniseftirlitsins hvað það varðar. Einnig er mikilvægt að fyrirtæki geti 
leitað til Samkeppniseftirlitsins um leiðbeiningar, sbr. 7. gr. stjórnsýslulaga.

Þá tekur eftirlitið einnig fram í umsögn sinni að misskilnings virðist gæta í ummælum forsvarsmanna 
SA og VÍ, þegar þeir drógu þá ályktun að heimildir til samstarfs verði rýmri eftir breytinguna og 
samkeppnislögin minna íþyngjandi. Það er fjarri lagi að ummæli forsvarsmanna samtakana hafi falið í 
sér slíka túlkun. Samtökin hafa öllu heldur lagt mikla áherslu á að breytingin um undanþágu til 
samstarfs feli ekki í sér tilslökun á þeim kröfum sem fyrirtæki þurfa að uppfylla, né því eftirliti sem þau 
lúta.

2. Heimild til íhlutunar
Í frumvarpinu er lagt til að heimild Samkeppniseftirlitsins til íhlutunar í skipulag fyrirtækja óháð broti á 
samkeppnislögum verði felld brott. Þessu mótmælir Samkeppniseftirlitið og heldur því fram að verið 
sé að veikja heimildir þeirra til að gæta almannahagsmuna sem á endanum rýrir kjör almennings og 
veikir samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs. Heimildin er matskennd og samræmist ekki almennum 
reglum sem gilda um svo íþyngjandi úrræði.

Réttast er að horfa til lagaframkvæmdar annars staðar í Evrópu við mótun íslenskrar löggjafar, en 
samkeppniseftirlit í nágrannalöndum Íslands búa ekki yfir þessari heimild. Samtökin árétta að þrátt fyrir 
staðhæfingar Samkeppniseftirlitsins um annað er heimild í norskum samkeppnislögum, líkt og fram 
kemur í greinargerð með frumvarpinu, heimild til setningar almennra stjórnvaldsfyrirmæla sem fela í 
sér bann við tiltekinni háttsemi eða samningum, en ekki heimild til að breyta skipulagi einstakra 
fyrirtækja. Slíka heimild er ekki að finna í lögum nágrannalanda Íslands.

Þá fjallar Samkeppniseftirlitið ítarlega um heimild til að rannsaka markaði út frá þeirri íhlutunarheimild 
sem um ræðir og vilja samtökin í því samhengi árétta að munur er á því að framkvæma 
markaðsrannsókn og grípa til bindandi íhlutunar á grundvelli þeirra rannsókna. Öll nágrannaríki Íslands 
búa yfir heimild til að rannsaka markaði og hefur Samkeppniseftirlitið slíka heimild í 1. mgr. 8. gr. 
samkeppnislaga. Engin breyting verður á þeirri heimild þó að íhlutunarheimildin sé numin brott úr 
samkeppnislögum. Enn fremur hafa fræðimenn á sviðinu sett fyrirvara við að íhlutunarheimildin 
standist ákvæði Stjórnarskrár Íslands sem verndar eignarrétt. Rétt er að taka fram að heimildinni hefur 
aldrei verið beitt af eftirlitinu. Öll rök hníga því að afnámi hennar úr lögum.



3. Samrunatilkynningar
Samkeppniseftirlitið gerir athugasemd við að veltumörk heimildar til að kalla eftir samrunatilkynningu 
verði hækkuð og telur að til álita geti komið að fara að fordæmi úr norskum rétti þar sem heimild 
norska eftirlitsins til að kalla eftir tilkynningum vegna smærri samruna er ekki háð veltumörkum. 
Samtökin vilja í þessu samhengi taka það fram norska undantekningarheimildin er bundin þriggja 
mánaða tímamörkum sem eyðir þar með að vissu leyti réttaróvissu fyrirtækja í þeim málum.

Of íþyngjandi samrunaákvæði geta unnið gegn hagsmunum atvinnulífsins og markmiðum 
samkeppnislaga um að tryggja hagkvæma nýtingu framleiðsluþátta. Endurskipulagning fyrirtækja er 
mikilvæg fyrir samfélagið og hvata fyrirtækja til að ráðast í slíka endurskipulagningu má ekki afnema 
með löggjöf sem gerir óhóflegar kröfur. Samtökin eru mótfallin því að undantekningarheimildinni séu 
ekki sett fjárhæðamörk og telja þá frekar að hækka eigi mörkin enn frekar en frumvarpið leggur til. Þá 
er sérlega bagalegt að mörkin séu ekki sett á sama hátt og þegar um er að ræða tilkynningarskylda 
samruna. Þannig á heimildin við um alla samruna fyrirtækja með yfir eins og hálfs milljarðs veltu, óháð 
stærð gagnaðilans. Því verður að ætla eðlilegt að þessi heimild sé byggð á sama hátt og 
tilkynningarskyldan og verði henni þannig ekki beitt nema heildarvelta samrunaaðilans sé yfir einum 
og hálfum milljarði króna og velta beggja samrunaaðila yfir 150 milljónum króna.

Frumvarpið felur ekki í sér grundvallarbreytingar á þeim ákvæðum sem snúa að samkeppnistálmunum 
og gera Samkeppniseftirlitinu kleift að hafa eftirlit og koma í veg fyrir misnotkun á markaðsráðandi 
stöðu og ólögmætt samráð. Mikilvægt er að slíkt eftirlit sé til staðar og breytingar á þeim 
meginákvæðum laganna fælu vissulega í sér þá veikingu sem Samkeppniseftirlitið hefur ítrekað vísað 
til. Heimildir Samkeppniseftirlitsins hérlendis ganga lengra en víðast hvar í Evrópu og lengra en þörf 
krefur. Það getur staðið í vegi fyrir eðlilegri hagræðingu og aukinni framleiðni sem á endanum bitnar á 
neytendum t.a.m. með hærra verði á vöru og þjónustu. Á tímum kórónukreppunnar er mikilvægara en 
áður að löggjafinn beiti sér fyrir skýrum reglum og einfaldara lagaumhverfi.

Virðingarfyllst,

Að lokum

Heiðrún Björk Gísladóttir Agla Eir Vilhjálmsdóttir


